
                                                                                                              

PPllaannoo  ddee  AAuullaa  ddee  FFiilloossooffiiaa  ppaarraa  oo  EEnnssiinnoo  MMééddiioo  

TTeemmaa::  BBiiooééttiiccaa  

 

1. Sensibilização 

 Nesta etapa pretende-se despertar os alunos para a temática da aula, tendo 

em vista a relação desta com a vida deles. Sugere-se a seguinte sequência de 

perguntas, a fim de conduzir à construção do conceito de bioética a partir das 

respostas dadas pelos alunos: 

1. O que é ética? 

2. Quando muitas pessoas decidem viver em comunidade, isso ocorre de forma 

totalmente pacífica ou existem conflitos? 

3. O que fazemos para resolver conflitos? Nós podemos criar leis e regras? 

4. O comportamento humano é simples e previsível? É possível então fazer leis 

para cada atitude humana? Leis que digam o que você deve fazer diariamente 

com cada ideia que você tem? 

5. Quando não há fiscalização, o que guia nossas ações? 

6. Todos têm direito à felicidade/bem estar? É mais vantajoso para você pensar 

somente no seu direito, sem levar em conta os direitos das pessoas que o(a) 

cercam? 

7. O que vocês acham que é Bioética, então? 

8. Quais seriam os princípios bioéticos? Com base em quê eles são formulados? 

Por que isso é importante? 

 

2. Conceituação 

 Discute-se o conceito de Bioética a partir da etimologia da palavra, a qual 

compreende união das palavras bios e ethos: 

 



                                                                                                              

 Ética: éthos – costume/propriedade do caráter. Pode-se entender ética 

como o uso da racionalidade para criar princípios para chegar à 

felicidade/bem estar. Portanto, são princípios criados por nós para guiar 

nossas decisões/atitudes. 

 Bio: (bios = vida) 

 Assim sendo, no termo bioética (do grego bios, vida, e ethos, ética), “bio” 

representa conhecimento biológico, a ciência dos sistemas vivos; já “ética” representa 

o conhecimento dos valores humanos. (cf. POTTER, V. R. Bioethics: Bridge to the 

future. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1971). 

 

3. Problematização dialógica 

 Nessa etapa, desenvolve-se uma discussão com os alunos com base nas 

respostas dadas por eles e na definição de bioética utilizada. São levantados 

questionamentos acerca das implicações, contradições e conflitos que tais conceitos 

podem acarretar. 

 

4. Avaliação 

 Devido ao tempo que as passagens 1, 2 e 3 costumam tomar, propõe-se que a 

avaliação aqui sugerida seja aplicada em uma segunda aula. Para tanto, divide-se a 

sala em 4 grupos, atribuindo a cada qual uma situação-problema. Os alunos discutirão 

esta última, procurando responder a(s) pergunta(s) feita(s). Serão avaliadas: a 

apropriação que mostram dos conteúdos trabalhados nas etapas anteriores da aula, a 

capacidade de escrever as ideias debatidas, a estrutura lógica do texto construído. 

SITUAÇÃO PROBLEMA I. Imagine um país no qual uma comunidade foi afetada por 

uma epidemia. Esta epidemia foi causada por uma mutação em um vírus, ou seja, era 

uma doença nova, então não havia remédios para combatê-la. Um grupo de cientistas 

conseguiu desenvolver um tratamento que talvez combatesse a doença. Foi divulgada 

a necessidade de voluntários (infectados) para testar o medicamento. Então, certo 

número de pessoas se voluntariou como esperança de se curar da doença. Neste 

contexto e baseado nas discussões em sala de aula, você considera que houve ética 

na conduta dos pesquisadores? 
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SITUAÇÃO PROBLEMA II. Uma pessoa tem câncer em fase terminal em um ponto no 

qual a morfina (analgético forte de uso hospitalar, que diminui a dor) não faz mais 

efeito, ou seja, essa pessoa sente dores fortes constantemente. Neste contexto e 

baseado nas discussões em sala de aula, você considera a eutanásia uma conduta 

correta? 

SITUAÇÃO PROBLEMA III. Uma empresa de cosméticos desenvolve pesquisas com 

animais. Estas pesquisas têm como consequência mutilações, ou seja, o animal fica 

muito ferido e pode até chegar à morte. Neste contexto e baseado nas discussões em 

sala de aula, você considera certa a utilização de animais em pesquisa de produtos 

que não sejam vitais para o ser humano? 

SITUAÇÃO PROBLEMA IV. Como você pôde ver no filme Escritores da Liberdade 

(previamente passado para a sala), o Nazismo trouxe muito sofrimento para a 

humanidade. Um exemplo desse sofrimento foi no campo da medicina. Os médicos 

nazistas dissecavam seres humanos vivos para ver os órgãos funcionando dentro do 

corpo sem qualquer anestesia ou algo para retirar a dor. Simplesmente abriam as 

pessoas e viam o funcionamento do corpo. Isso, sem dúvidas, trouxe avanços para a 

anatomia e para o entendimento do funcionamento do corpo. Alguns dados são 

usados até hoje pela medicina. Neste contexto e baseado nas discussões em sala de 

aula, você considera que foi ética e/ou válida a conduta desses médicos nazistas? 

 

5. Impressões pós-aula 

 Durante a aplicação deste plano de aula, algumas adaptações foram feitas 

tendo em vista o retorno dado pelos alunos em cada etapa. Às perguntas aplicadas na 

fase de sensibilização, foram acrescentados exemplos de situações, direcionados a 

determinados alunos ou grupo deles, para ilustrar os questionamentos levantados: 

SITUAÇÃO PROBLEMA I: No nosso dia-a-dia, criamos pequenas regras dentro do 

nosso círculo de convivência. Por exemplo (direcionado a um grupo de garotos), 

entre vocês deve haver um código de ética, como não namorar a irmã do outro ou 

não contar os segredos um do outro. Isso não está na constituição brasileira, mas 

entre vocês é uma lei, correto? 

 



                                                                                                              

SITUAÇÃO PROBLEMA II: Vamos supor que você seja uma pessoa saudável. Você 

zela pela sua saúde e tem condições de pagar por assistência médica. No entanto, 

as pessoas que convivem na comunidade à sua volta (usando como exemplo os 

colegas sentados ao lado deste aluno) não têm as mesmas condições e estão 

sempre doentes. Você não corre o risco de ficar doente também? Então, para 

garantir de fato que você tenha uma vida saudável, é preciso que estas pessoas à 

sua volta também possam cuidar de sua saúde, não? 

 Outra estratégia usada e que foi bem acolhida pelos alunos, contribuindo para 

que não se sentissem intimidados ao participar da aula, foi a atribuição de nomes aos 

grupos formados para a avaliação. Aparentemente, isso fortaleceu o espírito de 

equipe, além de fazer com que os estudantes se sentissem menos acanhados ao 

apresentar seus argumentos para o resto da turma. 


